Sporthírek

Labdarúgás

Folytatódik a bajnokság
A megyei II. osztályú bajnokságban folytatódnak a küzdelmek. Az õszi szezon
után az ificsapat 6. helyen áll, míg a felnõttek 10-ek a tabellán.
A télen érkezõk és távozók is voltak a két csapatnál. Az ifjúsági csapathoz régi-új
játékosként érkezett Koloszár Fábián, távozott Skvaris Bence (Ausztria) és
Papp László (SC Sopron). A felnõttekhez érkezett: Gáncs Zoltán (Fertõrákos),
Kuzmich Tamás (Sopronkövesd), Tõzsér Richárd, (a Belgiumban játszó
válogatott Tõzsér Dániel unokaöccse) Keszeg János, Fehér Szilárd (Ausztria),
Papp Norbert (Fertõszentmiklós), Császár Péter (SFAC), míg az egyetlen
távozó Markó Dávid, aki Nagylózson folytatja pályafutását.
A tavaszi szezonra mindkét együttesnek jó játékot és sok sikert kívánunk.
A labdarúgó szakosztály ezúton is köszönetet mond minden támogatójának,
különösen Nagycenk Önkormányzatának, Simon Péternek, Pál Gyulának,
A Vadas és Társa Bt-nek és az Unser Lagerhausnak.
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RÉPCEMENTI SE - NAGYCENK
NAGYCENK - VESZKÉNY
ÁGFALVA - NAGYCENK
NAGYCENK - LÖVÕ
FERTÕD - NAGYCENK
EGYHÁZASFALU - NAGYCENK
NAGYCENK - RÁBAPORDÁNY
RÁBAKECÖL- NAGYCENK
NAGYCENK - MIHÁLYI
OSLI - NAGYCENK
NAGYCENK - FERTÕENDRÉD
HEGYKÕ - NAGYCENK
NAGYCENK - BELEDI SE
RÁBASZENTANDRÁS - NAGYCENK

NAGYCENK - SOPRONKÖVESD

Atlétika
Országos bajnok Nagycenkrõl

Az elmúlt hétvégén rendezték meg
a Fedett pályás Országos Serdülõ
Atlétikai Bajnokságot. A Soproni
Atlétikai Club színeiben versenyzõ
ifj. Horváth Rezsõ 60 méteres
gátfutásban aranyérmet szerzett,
míg távolugrásban a dobogó
harmadik fokára álhatott fel.
Kiemelkedõ eredményeihez ezúton
is gratulálunk!

Hirdetés

Asztalitenisz
Családi bajnokság
Január 29-én, a sportcsarnokban került
sor a hagyományos családi ping-pong
bajnokságra. Idén is sokan indultak,
tíznél is több csapat nevezett be a viadalra,
melyet végül a Fekete család (Fekete
Ferenc és Bálint) nyert meg.
Szalay Gergely Emléktorna

Az idei évben is szeretnénk méltón,
játékkal tisztelegni Szalay Gergely
tanár úr, Geri bácsi emléke elõtt.
2012. március 17-én, szombaton a
sportcsarnokban kerül megrendezésre
a III. Szalay Gergely emléktorna,
gyerekeknek és felnõtteknek. A
részletekrõl, lebonyolításról bõvebb
tájékoztatást nemsokára Nagycenk
honlapján, ( www.nagycenk.hu)
valamint a községben elhelyezett
plakátokon olvashatnak az érdeklõdõk.
A gyerekek versenyérõl Lajber Sándor
tanár úrnál, míg a felnõtt viadalról
Winkler Ernõnél is lehet érdeklõdni.

APRÓHIRDETÉSEK
Ingyenes életmód- és táplálkozási tanácsadás
2012. március 3-án és 5-én Nagycenken!
Gyógyteakeverékek személyre szabott
összeállítása, gyógynövény és aromaterápia.
Bejelentkezés: Benke Éva, 30/95-95-637

Mérlegképes könyvelõ adóbevallások
készítését vállalja kedvezõ áron,
rövid határidõvel. 06-70-20-90-923

A n y a kö n y v i h í r e k
Búcsúzunk
Tóthmihály János (1953)
Busch József (1925)

Gratulálunk!
Hettlinger István János és Hettlinger Bálint
Szommer Andrea és Hettlinger János kisfiai

Tavaszi falutakarítás, szemétszedés
az Önkormányzat szervezésében.
Az újságot írta és szerkesztette:
Benke Éva - Biosalvus Bt
tel:0036/30/9595637
e-mail: cenkihirado@gmail.com
Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Nagycenk

Idõpont:
2012. március 17. szombat 8-12 óra
Gyülekezõ:
Polgármesteri Hivatal elõtt
További információ:
Bugledich Attila: 0036/30/651 9859
Horváth Rezsõ: 0036/20/824 9209

Szabó Katalin Anna
Dollmayer Katalin és Szabó Zsolt kislánya
Nagy Zsófi
Karner Júlia és Nagy Dávid kislánya
Varga Levente
Simkó Nóra és Varga István kisfia
Tóth Réka
Mesteri Zsófia és Tóth István kislánya
Döbör Márk és Döbör Mira
Pinezits Orsolya és Döbör Péter gyermekei

XI. évfolyam 5.
XIII.
2. szám
szám

CHARTA
TALÁLKOZÓ
NAGYCENK
MÁRCIUS
22-25.
Ahogy már a korábbiakban írtuk, hat
országból érkezik 5-5 fõs delegáció.
Vendégeink lesznek a németországi
Hepsted, az írországi Cashel,
a lengyelországi Strzyzow, a szlovákiai
Medzev, a romániai Ibanesti, és
a bulgáriai Maglish küldöttei, valamint
a Charta vezetõsége.
A találkozón a vidéki Európa
demográfiai változásairól lesz szó.
A szervezõk nevében köszönjük
eddigi segítségüket, és várjuk
további közremûködõk jelentkezését.
Kérünk minden nagycenkit, hogy
otthonát, környezetét a megszokottnál
is gondosabban szépítse, ápolja, várjuk
méltó módon európai vendégeinket!
A rendezvény során péntek este kerül
sor az úgynevezett nemzetek konyhája
eseményre, melyen minden részt vevõ
ország ízelítõt ad ételeibõl-italaiból.
Erre az estre szeretettel várunk minden
Nagycenkit a sportcsarnokba,
március 23-án, pénteken, este 8 órától
jellegzetes magyar ételekkel (töltött
káposzta, kakaspörkölt, gulyás...).
További információk, részletes program
a honlapon - www.nagycenk.hu -.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az Önkormányzat 2012-es költségvetése

Babazászló az Egészségházon

A testület elfogadta az Önkormányzat és
szervei 2012-es költségvetését. A
közigazgatási átszervezés elõtt ez az
utolsó év, amikor még az eddig
megszokott állami támogatási
struktúrával számolhatnak a települések.
Az elfogadott költségvetés alapján
2012-ben 270.413.000Ft bevétellel
és kiadással számolhat a Nagycenki
Önkormányzat. Hitelfelvétellel a
költségvetés nem tervez. Legfontosabb,
hogy biztonságos, takarékos
gazdálkodás mellett fejlõdjön,
épüljön a település. Egyebek
mellett pályázati lehetõségeket
szeretnénk kihasználni, illetve az
építési telkek és a vállalkozói
területek értékesítésével befolyó
összegekbõl az adott területek
infrastrukturális fejlesztését tervezzük.
A Költségvetési és Gazdálkodási
Bizottság által készített részletes
gazdasági tervet a honlapon
www.nagycenk.hu olvashatják.

Dr. Szakál Mária körzeti orvosunk
javaslatára ún. babazászlót készíttet
az Önkormányzat, amelyet minden,
a településen élõ családba érkezõ
újszülött születésekor ki fogunk
tenni az Egészségházra. Így osztozunk
a család örömében, büszkeségében.
Fekete zászló a Községházán
A korábbi gyakorlat szerint nagycenki
lakos halála esetén az elhalálozott
temetéséig lengett a fekete zászló a
Községháza épületén. Mivel azonban a
temetés sok esetben az elhalálozás után
1-2 héttel történt csak meg, így kis
túlzással folyamatosan kint volt a
fekete zászló a Polgármesteri Hivatalon.
A továbbiakban a haláleset után 48 órán
át lesz kint a fekete lobogó, megadva
ezzel az elhunytnak a méltó tiszteletet.

Helyettesítõ jegyzõ Nagycenken

2012. március 1-tõl Percze Szilvia, a
Fertõboz-Hidegség körjegyzõség
vezetõje heti 4 órában helyettesítõ
jegyzõként tevékenykedik Nagycenken,
segítve Dr. Galambos György aljegyzõ
úr munkáját. Törvényi kötelezettség,
hogy a település nem mûködhet jegyzõ
nélkül. E kötelezettség teljesíthetõ
helyettes jegyzõ alkalmazásával is.
Ez a megoldás több szempontból is
in d o k o l t j e l e n e s e t b e n . A z ú j
önkormányzati törvény legtöbb
rendelkezése 2013. január 1-vel lép
életbe. Településünk további tervei
között szerepel, hogy az új törvénynek
Nõnap alkalmából
me g f e l e l õ e n k ö z ö s h i v a t a l t
szeretettel köszöntünk
hoz létre Fertõbozzal. (A törvény
értelmében 2000 fõ alatti lélekszámú
minden kedves
településen nem lehet önálló hivatal.)
nagycenki hölgyet!
Ennek a folyamatnak egy állomása
lehet a most született döntés.
Ezúton is köszönetet mondunk Percze
Szilvia jegyzõ asszonynak, hogy
elvállalta a feladatot, illetve Fertõboz és
Az Önkormányzat és a
Hidegség Képviselõ-testületeinek,
Hivatal férfi munkatársai
hogy hozzájárultak a helyettesítéshez.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Széchenyi István Pályázati Alap 2012.
Értesítjük a Tisztelt Érdeklõdõket,
hogy Nagycenk Önkormányzata
Széchenyi István Pályázati Alap 2012.
címmel az idei évben is

pályázatot hirdet

Nagycenken és más településen mûködõ
civil és nonprofit szervezetek,
magánszemélyek,
vállalkozások, intézmények részére
Nagycenken megvalósuló programok,
rendezvények támogatására.
A pályázat beadási határideje:
2012. március 26.
A pályázati kiírás és a pályázati
dokumentáció megtalálható itt:
http://www.nagycenk.hu
A pályázattal kapcsolatos
további információ:
Bugledich Attila, 9485 Nagycenk,
Gyár u. 2. tel.: 06/30/651 9859,
e-mail: alpolgarmester@nagycenk.hu

Településünk legidõsebb lakója,
Pölcz Kálmánné Trencsér Fáni
néni nemrégiben ünnepelte 101.
születésnapját.
Ezúton is boldog születésnapot
és jó egészséget kívánunk neki!

Hirdetés
Ahol a PÉNZE fedél alatt van...
Major utcában, nettó 66m2es 2 szoba nappalis, egyedi
gázfûtéses különálló ikerház,
kandalló elõkészítéssel,
15m2-es terasszal, 350m2-es
telekkel, tetõtérbeépítési
lehetõséggel akár 2012 júliusi
átadással eladó!

Gyár u. - Major u. sarkán, nettó
56m2-es 2 szoba nappalis
(3 szobássá alakítható)
egyedi gázfûtéses
(külön szerkezetû) ikerház,
10m2-es terasszal, 100m2-es
kertkapcsolattal, akár
2012 nyár végi átadással eladó!

Nagycenk több helyszínén
új építésû nettó 38m2-es
1,5 szobás kertkapcsolatos,
egyedi gázfûtéses
(külön szerkezetû)
minisorházak,
bõvítési lehetõséggel
leköthetõk!

Óvodai, iskolai hírek
Általános Iskola

Óvoda

FELHÍVÁS
A NAGYCENKI
ARANYPATAK ÓVODÁBAN

AZ ÚJ GYERMEKEK
BEÍRATÁSA
2012. ÁPRILIS 11-én, 12-én, 13-án
8-16 ÓRÁIG TART.
Azoknak a szülõknek a jelentkezését
várjuk, akiknek gyermeke
2012. JÚNIUS 01-e és
2013. MÁJUS 31-e
közötti idõszakban tölti be a 3. életévét.
Várjuk azoknak a szülõknek a
jelentkezését is, akik 2 és fél éves koruktól
szeretnék gyermeküket óvodánkba hozni.
A két és fél éves gyermekek felvételének
feltétele a szülõk munkába állása.
A beíratásra kérjük hozzák
magukkal gyermekük
SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONATÁT.
Nemes Viktória
óvodavezetõ

Óvoda

Köszönöm Vadas Tamásnénak, hogy az iskolában tartott ,,Hívogat az iskola” program
keretében, ingyen biztosította a leendõ elsõ osztályosok számára a tízórait.
Hüse Gabriella - igazgató

Farsangi képek

Iskola

”A múlt kövein épül a jelen”
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagycenk Beszélõ Kõemlékei alapítvány
pályázatot hirdet általános iskolai tanulók számára.
A pályázat célja, hogy az általános
iskolás korú gyermekek megismerjék
közvetlen környezetük múltját, értékeit
késztessen egyéni és közösségi tevékenységre.
A pályázat feltételei:
·A szoborpark ismerete.
·Rajz a készítése park egészérõl, valamely
szobráról, vagy a szoborpark bõvítésével
kapcsolatos ötletekrõl, lehetõségekrõl.
A rajzokat tetszõleges technikával, A4-es
lapon elkészítve várjuk.
·Kérdéssor kitöltése, mely megtalálható
az egyesület és a község honlapján, illetve
az iskolában is kérhetõ Nagy Ádám
történelemtanárnál. A kérdõív válaszai a
helyszínt felkeresve illetve könyvtári
munkával találhatóak meg.
A pályamunkák elbírálását az egyesület
által felkért zsûri végzi.
A feladatlapot helyesen kitöltõk és a rajzokat
elkészítõk között értékes nyeremények
kerülnek kiosztásra. Az elsõ helyezett
jutalma 5000, a második 4000, a harmadik
3000 forintos ajándékcsomag. A legjobbnak
ítélt alkotás a községházán kerül kiállításra.
Pályazatra jelentkezni, feladatlapot kérni,
pályamunkákat leadni a nagycenki Széchenyi
István Általános Iskola történelemtanáránál,
Nagy Ádámnál lehet. A pályamunkák
leadási határideje március 31.

